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o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve většině
zemí světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací
na světě. Cílem Dětské misie je
oslovit evangeliem ty děti, které ho
nikdy předtím neslyšely, pomoci jim
v duchovním růstu a pomoci jim
najít místní sbor, kde by mohly dále
duchovně růst. Tyto cíle naplňuje
pomocí následující služby:

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.

Přímá práce s dětmi

• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu
cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Uspořádáním seminářů,
workshopů, konferencí DM.
• Uspořádáním jednodenních či
vícedenních školení dle požadavků učitelů – od předškolních dětí
po dorost, vzdělávání učitelů,
rodičů…

• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých misionářů DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.

®

Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro
děti venku v jejich bezprostřední
blízkosti probíhající obvykle 5 dní
za sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl seznámit děti
se zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na
pokračování se může dítě seznámit
se zvěstí evangelia formou pošty
došlé přímo k němu domů. DM má
k dispozici i elektronickou verzi na
adrese: www.hledejanajdi.cz

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se
systematickým vyučováním z většiny
známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných

lekcí, misijních příběhů a praktických
lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora
modlitebního úsilí
• Zakládání malých modlitebních
skupinek dospělých a dětí.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha
registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje s organizacemi AWANA, Samuel,
Biblická práce pro děti, Hope4Kids,
Royal Rangers, YMCA, TWR, BTM
a redakcí časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů
z církve Pána Ježíše Krista.

Příměstské a pobytové tábory
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz
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biblické slovo

Pět poučení z Getsemane
(Matouš 26, 36-46)
Je těžko pochopitelné, že si
nás Bůh vybral, abychom byli
spolupracovníky na jeho díle
v tomto světě. Uvědomujeme si,
že jsme nehodni tak významného úkolu. A přesto je to tak.

Milí čtenáři Zpravodaje,
věřím, že jste se už stačili
naplno rozkoukat v novém
roce 2018. S Dětskou
misií jsme v lednu absolvovali pravidelný „velký
administrativní úklid“
po uzavřeném roce 2017,
rozběhly se aktivity s dětmi,
první kurz EVD v Ostravě,
služba v Praze, stihli jsme
také první letošní zasedání
Národní rady a konferenci
v Komorní Lhotce. Teď
přišel ten správný čas,
abychom vám na stránkách
Zpravodaje předložili novou
porci povzbuzení, informací a zajímavostí ze služby
dětem.
Přeji vám užitečné
a radostné čtení.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Když si v evangeliu Matouše pročítám, co se dělo před
Velkým pátkem v Getsemanské
zahradě, vžívám se do situace
učedníků, kteří také nebyli
připraveni na to, že se v jejich
blízkosti brzy odehrají jedny
z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách spásy. Vlastně
toho většinu prospali. Nabízím
několik postřehů, co si můžeme
z těchto událostí vzít pro svůj
život a svou službu.
1) Pán Ježíš vzal učedníky
sebou, i když nebyli dostatečně
připraveni. Věděl, jak na tom
jsou se silami a bdělostí. Bylo
mu jasné, jak to dopadne, ale
vzal je sebou. Dal jim najevo, že
s nimi v rozhodujících chvílích
počítá, a chtěl, aby alespoň
něco z toho prožili a něčemu
se naučili. Pokud se i ty necítíš
dostatečně připravený na to, co
ti Bůh svěřil, můžeš mít jistotu,
že on o tom ví a v jistém smyslu
s tím počítá. Nebyl to omyl,
který špatně dopadne.
2) To nejdůležitější udělal
sám Ježíš. Rozhodující boj na
kolenou svedl sám. Chtěl, aby
ho učedníci podpořili, ocenil
by jejich bdělost a modlitební
účast. Ale rozhodující úkol
jim nesvěřil. Ani my bychom
neměli propadnout sebeklamu,
že úkoly, které nám Bůh svěřil,

jsou zásadní nebo dokonce
rozhodující. My vyučujeme, ale
on se dotýká dětských srdcí. My
povzbuzujeme, ale on volá děti
k sobě.
3) Ježíš rozpoznal a ocenil
odhodlání učedníků. Nakonec
sice selhali, ale nechybělo jim
odhodlání. Byl to dobrý základ
pro chvíle, které v jejich životě
měly teprve přijít a kdy bylo
jejich odhodlání završeno mnohem lepším výsledkem. Jak by
Ježíš ocenil náš postoj k úkolům,
které nám svěřil?
4) Ježíš se k učedníkům
opakovaně vracel, aby je
posiloval. Je to přinejmenším
zvláštní, že ve chvíli, kdy
v úzkostech zápasil tak, že „jeho
pot kanul na zem jako krůpěje
krve“ (L 22, 44), se zabýval
slabostí svých učedníků. Bůh je
v těžkých úkolech nejen s námi,
nejen dělá tu rozhodující část,
ale soustavně nás povzbuzuje.
Najdeme si dostatek prostoru,
abychom mu naslouchali?
5) Jeden z posledních příkazů,
které učedníci před smrtí svého
Mistra slyšeli, byla věta: „Vstaňte, pojďme!“ Ježíš je vytrhl
z nečinnosti nebo polospánku,
do kterého se dostali navzdory
tomu, že byli povoláni k úkolu.
Nepotřebujeme tato dvě slova
slyšet i my? Možná i tobě padají
víčka únavou, možná i ty jsi teď
pozdě večer na tom svém místě,
ve svém „Getsemane“, nebo
jsi tam hodně dlouho. Bůh to
ví. Přesto ti nyní říká: „Vstaň
a pojď!“
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představujeme spolupracovníky
mládeži a na
bohoslužbách, byl jsem
představen
Věrce a ona
mně. Představení bylo
plné rozpaků
a cítil jsem
úlevu, když
vše skončilo.
V listopadu
jsme se potkali
na celostátní
konferenci
pracovníků
s dětmi v Praze.
V krátkém rozhovoru vám
Věrka: Já pocházím ze Slezska.
představujeme manžele Petra
Vyrůstala jsem ve sboru SCEAV
a Věru Brahovy, kteří na podzim
v Oldřichovicích a Pána Ježíše
loňského roku přijali úlohu koorjsem přijala do svého srdce jako
dinátorů služby DM v západních
malé dítě na nedělní besídce.
Čechách.
V tomto sboru jsem také uslyOba pocházíte z nejvzdálešela povolání do služby dětem
nějších konců naší republiky.
a sloužila jsem ve sboru s mými
Podělíte se s námi o to, jak jste
obdarováními až do svatby.
se poznali?
Asi v roce 1982 jsme se setkali
Petr: Já jsem se narodil
a vyrůstal v Kynšperku nad Ohří na konferenci pracovníků besídek v Praze. Péťa měl na sobě
v západních Čechách. Osobní
žlutou košili, zelený svetr a hnědé
setkání s Bohem jsem prožil ve
svých jedenácti letech na jednom kalhoty. Ta kombinace žluté,
zelené a hnědé spolu s tou velkou
evangelizačním shromáždění.
vzdáleností Oldřichovic a KynJezdil jsem na biblické kurzy
šperku… Silně ve mně zaznělo:
pro mládež do Vrbna pod PraNIKDY! Ani za nic nepůjdu
dědem a odtud to bylo kousek
z Oldřichovic. Ale Pán Bůh má
na Slezsko. Na doporučení lidí,
smysl pro humor a s námi, svými
kterým záleželo na vztazích
dětmi, nesmírnou trpělivost a své
věřících chlapců a děvčat, jsem
plány. 8. 10. 1988 jsme odcházeli
se jednou vypravil z Vrbna do
z oldřichovického sboru s požehOldřichovic a dodnes si na tu
cestu pamatuji. V autobuse jsem náním a vysláním do služby.
usnul. Když pak autobus zastavil Dodnes jsme neseni na jejich
a já při pohledu z okna uviděl na modlitbách i v naší nové službě
s DM v západních Čechách.
obchodě polské nápisy, byl jsem
Západní Čechy jsou svými přízděšen, neboť jsem si myslel, že
rodními krásami velmi podobné
už jsem přejel kamsi do Polska.
moravskoslezským Beskydům,
Do té doby jsem nic takového
jen duchovní život a vztahy lidí
neviděl. Z toho víkendu si moc
jsou zde úplně jiné.
nepamatuji. Vím, že jsem byl na

Manželé
Brahovi
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Co nám můžete prozradit
o svých dětech?
Máme čtyři dospělé děti.
Všechny se už v dětském věku
rozhodly pro Pána Ježíše. Syn
Lukáš je ženatý a jeho žena
Esterka se stala takovým dalším
našim dítětem. Společně chodí
do sboru BJB v Chebu. Dcerky
Jana a Miriam mají zatím společný byt v Plzni a obě se aktivně
účastní sborového života v CB
Plzeň. Nejmladší syn Tomáš ještě
studuje v Praze a o víkendech
často jezdí za sestrami do Plzně,
kde se zapojuje do křesťanské
ekumenické mládežnické konference UNIT.
Vzpomenete si ještě, kdy jste
se poprvé setkali s Dětskou
misií?
Petr: Je to už hodně dávno.
V sedmdesátých letech jsem
začal jezdit na setkání pracovníků s dětmi do Prahy. Tam jsem se
blíže seznámil s jejich spoluorganizátorem, Danielem Coufalem.
Později jsem se zapojil do jeho
týmu pro šíření dětské křesťanské literatury a flanelografů
především do oblasti západních
Čech. Asi tak v roce 1983 nám
bratr Daniel domluvil školení
pracovníků s dětmi. Přijel se
sestrou Martou z Rakouska
a tajné školení probíhalo u nás
v obýváku. To se opakovalo
do roku 1989 ještě několikrát.
V roce 1990 proběhl v Kynšperku první kurz EVD 1.
Věrka: Já jsem se s Dětskou
misií poprvé setkala asi tak
v letech 1967 až 1968 jako
malé dítě. Vím jenom, že to
bylo na velkém evangelizačním
stanování na louce pod Javorovým vrchem, kde měla pro děti
a pracovníky slovo misionářka
DM z Vídně, říkali jsme jí tetička

představujeme spolupracovníky
Trudi. Myslím, že její vyprávění
o Božích činech už tenkrát ovlivnilo mnoho dětí pro rozhodnutí
se a následnou službu.
V roce 1975 jsem byla poprvé
na listopadovém celostátním
sejití pracovníků s dětmi a od
té doby jsem spolu s tetičkami
ze sboru jezdila do Prahy každý
rok.
Kdy a jak vás napadlo, že na
sídlišti v Kynšperku založíte
dětský klub a jak se vám podařilo získat klubovnu?
Mnoho let jsme pracovali
s dětmi ve sboru, v besídce, ale
přemýšleli jsme i o dětech na sídlišti. Některé jsme sváželi každou
neděli do besídky, ale nebylo to
ono. Stále jsme snili o nějakém
prostoru přímo na sídlišti a modlili se, aby nám Pán Bůh otevřel
cestu. V panelových domech
bylo mnoho nevyužitých prostor,
ale buď byl příliš velký nájem,
nebo nájemníci měli obavy pustit
do domu děti.
Jednou Věrka při pohledu
z okna povídá: „Co támhleta
garáž?“
Garáž přistavěná u jednoho
panelového domu dříve sloužila
jako kočárkárna a sklad. Šel
jsem se zeptat na úřad, zda by
nám ten prostor nepronajali.
Zrovna uvažovali o demolici, ale
80 000 Kč nechtěli do demolice
dát. Na domluvené schůzce mi
prostor otevřeli. Moc práce jim
to nedalo, dveře vypadávaly.
Vešel jsem dovnitř a hned jsem
pochopil, proč se mi snažili pronájem rozmlouvat. Uvnitř byla
na zemi voda, všude černá plíseň
a ze stropu visely jakési zelené
krápníky. První moje myšlenka
byla: „Pane Bože, ty máš smysl
pro humor, to nemyslíš vážně, že
ne!? Do toho nejdu.“

Po několika dnech hovorů
a modliteb jsme prostor najali
za neuvěřitelnou 1 Kč na rok
a pustili jsme se do rekonstrukce.
Po roce a půl, v září 2007, jsme
chtěli kolaudovat a přišel další
problém. Zjistilo se, že garáž
byla „černou stavbou“. Nakonec
se zdařilo stavbu v nové podobě
zkolaudovat a v prvním týdnu
října začal klub v klubovně
„U broučka“. Právě v těchto
dnech probíhá po deseti letech
větší oprava interiéru.
V té době jsme měli současně
klub i v Sokolově, kam chodily
převážně romské děti. Tři roky
jsme také v letních měsících měli
klub na Rovné u Sokolova.
V Kynšperku už tradičně
pořádáte prázdninovou akci
označenou zkratkou DPH.
O co jde?
DPH je často černou můrou
pro podnikatele. Pro nás je to
od roku 2003 zkratka radostné
akce „Děti, pojďte si hrát“. Na
pronajaté louce na okraji sídliště
každý rok vyroste takový malý
příměstský tábor se stanem na
program, recepcí a prostorem
pro hry a soutěže. Program trvá
tři dny a je určen pro všechny
děti bez omezení věku.
Každý den mohou přijít děti
bez přihlášení v 9:30 na dopolední program a ve 14:00 na odpolední program. Na recepci dostane každé dítě jmenovku a nějaký
symbol účasti na programu.
Program se dopoledne skládá
z písniček, biblického vyprávění,
vyráběček, her a soutěží. Odpolední program je obdobný, pouze
se vypráví misijní příběh. Každý
den je zakončen hraným tematickým večerníčkem. Na tomto
příměstském táboře používáme
materiály Dětské misie a za

celou dobu konání jsme je ještě
nestačili vyčerpat, i když některá
témata opakujeme. Vše je pro
děti zdarma.
Na jaké aktivity se kromě
práce s dětmi chcete ve vašem
regionu soustředit?
Petr: Oba máme plné úvazky
v civilních zaměstnáních. Věrka
má pouze odpolední směny, já
zase střídavé. Mám také koníčka,
který vyžaduje čas – chovám
včely. Od chvíle, kdy jsme začali
práci pro Dětskou misii, se toho
mnoho změnilo. Když nemám
směnu, často ráno vstávám
už v šest hodin, abych vyřídil
všechny e-maily, připravil témata
pro naše semináře, prezentace
ale i kázání a další věci s naší
činností spojené. Přes den se
k tomu nedostanu, až zase večer.
Tato služba se stala, dá se říci,
mou každodenní činností. Vše
připravuji na počítači a Věrka
vše připravuje v tužce na papír.
Prý tak nehrozí žádná „modrá
obrazovka“ nějaký ERROR
a ztráta dat.
Dá-li Pán, chceme se věnovat
především zvěstování evangelia
dětem, vyhledávání a přípravě
nových pracovníků, povzbuzování ke službě a komunikaci
se sbory různých denominací,
kde chceme prezentovat službu
Dětské misie.
Věrka: Stále častěji ve mně
rezonuje část Mojžíšovy písně
„Síla má a píseň jest Hospodin,
stal se mou spásou …“ (Exodus
15, 2)
Pouze Pán Bůh nám dává sílu
zvládat vše, o čem mluvil Petr,
a naslouchat, kam nás povede.
Chceme vyprávět o Božích
úžasných činech všem, kteří nás
pozvou a budou chtít naslouchat.
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zahraniční okénko

Školení administrátorů
korespondenčních kurzů
V říjnu 2017 se v maďarském
Pécelu konalo školení administrátorů korespondenčních
kurzů ze sedmi evropských
zemí – Maďarska, Rumunska,
Srbska, Chorvatska, Švédska,
Irska a Lotyšska. Jsou to země,
které projevily zájem o aplikaci,
kterou vytvořil a v ČR adminis-

Nové evropské
centrum CEF

truje Daniel Fér. Ten byl také
školitelem našich zahraničních
kolegů.

V roce 1971 Bůh daroval
Dětské misii v Evropě budovu
centra ve Švýcarsku. Více než 45
Právě v těchto měsících
let bylo toto centrum zdrojem
vyškolení kolegové intenzivně
velkého požehnání pro mnoho
pracují na spuštění koresponstátů Evropy. Sloužilo nejen
denčních kurzů na internetu ve jako sídlo evropského vedení
svých zemích. Těšíme se za to,
CEF, ale také jako vzdělávací
že již brzy naše několikaletá prástředisko, sídlo oddělení literace na vývoji aplikace poslouží
tury a multimédií, místo mnoha
tisícům dětí z různých států
porad, táborů, bohoslužeb,
Evropy k poznávání Spasitele.
modlitebních setkání a oddechu
pracovníků z celé Evropy.

Na počátku tohoto roku
bylo po několikaletém období
přemýšlení, jednání a zejména
modliteb rozhodnuto o uzavření
tohoto centra a hledání nového
místa. V průběhu let prošla služba CEF v Evropě významnou
proměnou a zejména decentralizací mnoha svých činností.
V důsledku toho již není nutné
Chceme vám velmi poděkovat
V loňském roce někteří z vás
udržovat s vysokými náklady
za vaši finanční pomoc. Nejedfinančně podpořili službu DM
tak velkou nemovitost v jedné
nalo se jen o finanční podporu,
v Gruzii. Uveřejňujeme poděz nejdražších zemí Evropy.
byla to také odpověď na naše
kování, které jsme po Vánocích
modlitby. I mnoho dětí se modDěkujeme Bohu za více než
z Gruzie obdrželi.
lilo za to, aby Pán všechno vedl. 45 let provozu centra, které by
Milí bratři a sestry,
Děkujeme také za to, že nám
mělo být uzavřeno k 31. 12.
konečně jsme se dostali k počídáváte svobodu, jak peníze
2018. S modlitbami a nadějí
tači a můžeme vám napsat. Měli využít. Díky nim budeme
vyhlížíme nové místo, které Bůh
jsme mnoho setkání, seminářů
schopni pokrýt náklady, které
připraví a které v nových poda včera jsme uspořádali vánoční jsme měli s letními tábory.
seminář. V příštím roce se přimínkách postačí řízení služby
Modlíme se za vaši službu
pravujeme na „City Kids“. Brzy
CEF v Evropě.
a vaše rodiny, aby vás Pán Bůh
se také vydáme za novými dětmi požehnal a zachoval. Nechť Jeho
Krátký film o proměnách
do vesnic s poselstvím o SpasiVšemohoucí ruka vás provede
střediska v Kilchzimmeru
teli. Modlete se za nás a za naši
cestou života a přivádí nová
v letech 1971 – 2011 si můžete
službu, aby nám Pán dal moud- srdce dětí do svého království.
pustit na webové stránce:
rost a připravil srdce dětí.
Buďte požehnaní
Alexej & Liana Belenko http://www.detskamisie.cz/hlavnárodní lídři týmu DM v Gruzii ni/zvuk-video
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Hra pro LEGO párty
Hru můžete použít v rámci
LEGO párty, ale s obměnami je
možné ji hrát při jakémkoli programu s dětmi – v nedělní škole,
na klubu nebo na táboře.
Děti rozdělíme na několik
týmů, které jsou co do věku
a schopností pokud možno
vyrovnané. Týmy musí mít stejný počet členů. V jednom týmu
by mělo být ideálně 4 až 7 dětí,
ale můžete zkusit i větší počet.
Pro každý tým a pro vedoucího
hry připravte identický soubor
čtyř předmětů. Při LEGO párty
použijte 4 kostky LEGA různých
barev, na táboře to může být
např. tužka, kámen, ping-pongový míček a kelímek. Týmy
dětí se postaví do rovnoběžných
řad tak, že první člen týmu stojí
k vedoucímu hry čelem, ostatní
zády. Poslední člen týmu má
před sebou čtyři kostky LEGA.
Úkolem týmu je co nejrychleji
a bez jediného slova předat svému poslednímu členu zprávu,
kterou ze čtyř kostek má zvednout nad hlavu poté, co vedoucí
hry tuto barvu (nebo předmět)
ukázal prvnímu dítěti v řadě.
K tomu, aby si děti v týmu
informaci o barvě předaly, musí
si před začátkem hry domluvit
způsob předání informace.
Může to vypadat např. takto:
Červená barva – dítě poklepe
sousedovi dvakrát na hlavu.
Modrá barva – dítě zatahá
souseda za ucho.
Žlutá barva – dítě položí sousedovi obě ruce na ramena.
Zelená barva – dítě …
Pozor: Signály neurčujte vy,
ale dejte každému týmu krátký
čas na to, aby si je sám vymyslel.

Vaši pomocníci by mohli dohlédnout na to, že děti před začátkem hry vymyslí signály, které
budou snadno zapamatovatelné
a bezpečné.
Hra začíná a vedoucí ukáže
prvním dětem v řadách jednu
z kostiček LEGA. Dítě se otočí
ke druhému dítěti v řadě a beze
slov nastane předání signálu.
Druhé dítě pak předá signál
třetímu a signál je postupně
předáván až k poslednímu
dítěti. To zvedne nad hlavu
kostku příslušné barvy. Vedoucí
sleduje, které družstvo zvedlo
kostku jako první a jaké bylo
pořadí dalších týmů. Podle
pořadí přidělí body nejlépe tak,
že i poslední tým má alespoň
1 bod. Žádný bod nepřidělíte
v případě, že děti předají špatný
signál a poslední člen týmu
zvedne kostku jiné barvy. Po
vyhodnocení se děti posunou
tak, že poslední člen týmu
přejde na místo prvního. Dbejte

na to, aby si všechny děti zkusily
postavení prvního i posledního
dítěte.
Varianty hry
Podle věku dětí a podle toho,
pokolikáté hru hrají, můžete
připravit její obměny:
• Přidejte barvy – děti budou
mít více možností a budou
si muset zapamatovat více
předávacích signálů.
• Zůstaňte u 4 barev, ale ukažte
prvním dětem jednotlivých
týmů více barev najednou
- nejprve dvě, a když to zvládnou, přidejte třeba i třetí. Děti
v tom případě budou předávat
dva nebo více signálů za
sebou.
• Děti si musí zvolit takové
signály, při kterých by použily
jen jednu ruku.
• Když děti předají špatný
signál, můžete týmu určený
počet bodů odečíst.
Karin Roiková
místní pracovník DM na Slezsku
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pro učitele

Generace, která touží po evangeliu
Bible nám dává vysvětlení. Byli
jsme stvořeni do ráje, pro život
s Bohem. Ale rozhodli jsme se
žít bez Boha. Tím se všechno
rozbilo. Ježíš přišel, aby to
napravil. (Iz 61,1–4) On je Stvořitel, a proto může dát všechno na správné místo, opravit
rozbité a znovu vytvořit zničené.
(Ž 104,30) Jenom je třeba mu
dát prostor, nechat ho měnit
tvůj život, jak bude chtít.
Nepřátelství s Bohem.
(Jk 4,4) Jsi Boží nepřítel?
Dělal sis, cos chtěl, neposlouchal Boha, nesouhlasil s ním
a bojoval proti němu? To dělají
nepřátelé. Jenomže do nebe
k Bohu nemůže žádný Boží
nepřítel. Proto přišel Pán Ježíš,
aby nás smířil s Bohem. (Ř 5,10)
Když budeš litovat svého
Jak úžasnou zprávou je evanDnešní generace touží po
nepřátelství a budeš chtít být
gelium! Pokud ovšem potřespasení. Dříve se mnozí křesťané Boží přítel, popros Ježíše, aby
bujeme spasení. Zvykli jsme si
pokoušeli smlouvat s Bohem
tě smířil s Bohem. On zemřel,
hřích definovat legalisticky. Bůh a ospravedlnit se před zákonem. abychom mohli být Boží přátelé
stanovil zákon. My jsme zákon
Současná generace ví, že to je
a žili s ním nový život navždycporušili. Zasloužíme si trest.
nesmysl. Svůj hřích prožívají
ky. (J 15,15)
vnitřně, emocionálně, jako svůj
Z různých stran jsem však
Oddělenost od Boha.
zaslechl stesky, že nová generace stav a stav světa. Není možné
(Iz 59,2) Cítil ses někdy jako
si hřích neuvědomuje. Porušení ospravedlnit se před sebou
zavřený v neviditelné kleci, kvůli
samým a není možné smlouvat
pravidel nevidí jako problém,
které si nemůžeš s ostatními
necítí svou vinu a dluh, usvědče- s vlastním prožitkem. Vyrůstá
rozumět? Jako by ostatní lidé
generace, která si uvědomuje
ní zákona nepřijímá.
i Bůh byli daleko, přestože jsou
svůj hřích a naléhavě hledá
Bůh řekl: „Mluvte pravdu.“
blízko. Nejde se s nimi spojit, neúnik, protože nevěří, že řešení
(Ef 4,25) Ty jsi lhal. „No a co?
jde s nimi mít vztah. Bible říká,
existuje.
Tak jsem se zařídil jinak.“
že to je důsledek hříchu. NepoJenže řešení existuje. Díky
Jak chcete takovým dětem
slouchali jsme Boha, naplnili
Bohu! Stačí opustit jazyk zákona
zvěstovat evangelium? Nejenže
jsme si hlavu ošklivými myšlena používat jiné biblické obrazy.
neznají svůj hřích, ale ani
kami a zvykli si chovat se špatně.
nechápou pojem hříchu, a tak
Rozbitý člověk. (Ř 8,19–23)
Náš hřích kolem nás postavil zeď
nemohou vidět naléhavou
Máš někdy pocit, že jsi rozbitý?
a my jsme v ní zavření. Ale Pán
potřebu spasení. Ovšem tato
Že je s tebou něco důležitého
Ježíš přišel to vězení zbourat.
stížnost platí pouze v případě, že zásadně špatně, že nefungu(Ef 2,13) Když ho pustíš dovnitř,
se omezíme na legalistický obraz ješ, jak bys měl? Cítíš, že nejsi
(pokračování na straně 9)
hříchu jako porušení zákona.
rozbitý jen ty, ale celý svět?
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vzdělávání

Ohlasy studentů na kurzy EVD
Letos na podzim jsem
se zúčastnila kurzu EVD1
v Brně a ačkoliv s dětmi v nedělní škole pracuji téměř 6 let, bylo
to mé první vícedenní ucelené vzdělávání. Investovat čas
a energii (a finance) do kurzu
EVD se rozhodně vyplatilo.
Lektoři byli vynikající, lekce
promyšlené, materiály výborně
zpracované a vše dohromady
s praktiky dávalo perfektní
smysl; nevybavuji si žádnou
část, kdy bych se nudila, nebo
mi informace a aktivity přišly
zbytečné a bez pointy.
Původně jsem vlastně ani
nevěděla, co od kurzu čekat
a byla to síla! Nejen, že jsem
nenásilnou a nevnucovanou
formou dostala řadu tipů a rad,
jak správně připravit lekci,

vyučovat a pracovat s dětmi, ale
úplně se posunulo mé smýšlení
o dětské víře a také můj osobní
duchovní život dostal nový
impuls.
Za obzvlášť přínosná
považuji praktika – a to i přes
stres a nervy, které mi daly
vzpomenout na „dávná“ školní
léta  – možnost vše slyšet,
názorně vidět, samostatně
si připravit a ještě v úzké
skupině vyzkoušet a dostat
hodnotnou zpětnou vazbu
bylo k nezaplacení! Ony tři
intenzivní víkendy vnímám
jako požehnaný čas v příjemné
atmosféře malé skupiny
spolustudentů a lektorů. Snad
se mi podaří vše načerpané šířit
dál. Děkuji!
Hana, EVD Brno

(pokračování ze strany 8) bys byl nepřijatelný? Nejen, že tě
někdo nemá rád, ale že je to tak
Ježíš tu zeď odstraní a naučí tě,
správně, že by tě nikdo neměl
jak můžeš mít láskyplný vztah
mít rád takového, jaký jsi. Bible
s Bohem a také s lidmi.
říká, že tohle způsobuje hřích.
Temnota. (J 3,20) Máš někdy Ale Pán Ježíš to tak nenechal.
(1J 1,7; Sk 15,9) Přes všechnu
pocit, že je v tobě tma? Jako by
někdo zhasnul a všechno ošklinečistotu tě Ježíš miloval více
vé, zlé a strašidelné mohlo ven.
než svůj život. Krev Pána Ježíše
Chtěl bys tam mít světlo, ale
tě očišťuje. Když poprosíš Ježíše
tma vyhrává. Jako bys i ty patřil o odpuštění, budeš čistý, přijatelna temnou stranu. Bible říká,
ný a Bůh z tebe bude mít radost.
že Bůh je světlo. Proto přišel
Prázdnota. Znáš ten pocit,
Pán Ježíš, aby i do tvého života
že všechno se ti vlastně zdá?
přinesl světlo. (Mt 4,16–17)
Že nic z toho, co prožíváš, není
A vyhrál! Když se nebudeš bát
a poprosíš Ježíše, on zasvítí i do skutečné? Stává se ti, když se
tvého života, ukáže všechno zlé, zamyslíš, že se cítíš jako nad
spálí to a bude tě hlídat, aby se
propastí? Ježíš přišel, aby nás
tma nemohla vrátit.
z té prázdnoty vytáhl. (1Pt 1,18)
Když dáš svůj život Ježíši, on ho
Nečistota. (Ř 1,21–24) Cítil
naplní a bude ti oporou.
ses někdy špinavý, ošklivý, jako

Znovu jsem si připomněl,
jak jsou děti pro Boha důležité
a jakou zodpovědnost vůči
dětem mám před Bohem.
Honza, EVD Trhové Sviny
Z každé hodiny jsem si
odnesla nové poznatky a odpovědi na mé modlitby ohledně
služby dětem. Děkuji učitelům
za velmi pěkný a přehledný čas
vyučování, přínosný a citlivý
přístup k nám „žákům“.
Bohumila, EVD Trhové Sviny
Zmar. (Pláč 3,47) Zažil jsi
někdy pocit, že nic nemá smysl?
Ať uděláš cokoli, všechno se
pokazí a všechno dopadne
špatně. Nemá smysl se o něco
snažit, protože to nemá naději
na úspěch, i když se snažíš
a máš dobré úmysly. Ježíš říká:
„Beze mne nemůžete dělat nic“.
(J 15,5b) Ale to znamená, že
s Ježíšem můžeme dělat hodně.
(J 10,10) Když budeš s Ježíšem
a dáš se mu k dispozici, on
povede tvůj život a dá mu smysl.
Tyto obrazy jsou nejen blízké
dnešním dětem (různého věku),
ale jsou také biblické a přímo
s sebou nesou poselství evangelia. Taky teď cítíte, jak úžasnou
a potřebnou zprávou evangelium vlastně je?
Daniel Fér
pracovník Dětské misie
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Motivace dětí ke kázni
Je celá řada možností, jak děti
k něčemu motivovat a určitě jste
ve své rodině nebo práci s dětmi
mnohé způsoby vyzkoušeli.
Vyslechli jste si přednášky,
přečetli knihy a nechali jste se
inspirovat zkušenostmi jiných.
Chtěli bychom do této nekonečné diskuze přispět nápady, které
po léta s úspěchem používá naše
spolupracovnice Karin Roiková.
Nápad se dá použít v nejjednodušší podobě třeba jen pro
jedno setkání nebo akci (tábor,
víkendovku), ale může dobře
fungovat např. po celý školní rok
nebo i delší dobu.
Krátkodobá motivace
ke kázni
Na počátku setkání dostane
každé dítě žetonek. Můžete zvolit například kolečko z tvrdého
papíru s barevným polepem,
razítkem nebo malou samolepkou. Pokud dítěti žetonek
zůstane do konce setkání, může
ho pak vyměnit za drobnou věc,
kterou uváženě zvolíte dle věku
dětí nebo jiných kritérií. Jen vy
dokážete odhadnout, jestli je
pro děti dostatečnou motivací
bonbón, nanuk, samolepka, propiska nebo něco podobného.
Na počátku je také nutné
dětem jasně a srozumitelně
sdělit několik základních pravidel a varovat je, že při jejich
porušení jim žeton odeberete.
Je nutné, abyste byli důslední.
Při závažném porušení pravidel
doporučujeme vyslovit jasné
varování. V případě, že to nepomůže a dítě jedno z pravidel
přestoupí podruhé, musíte
nekompromisně konat a žeton
dítěti odebrat. Děti mají ten-
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denci zkoušet, kde jsou hranice
vaší benevolence a pokud uvidí,
že po předchozím napomenutí
končí vaše tolerance, bude to
užitečným signálem pro ně i pro
ostatní.
Dlouhodobá motivace
Nápad se žetonky můžete
rozpracovat do hry, která bude
trvat klidně i celý školní rok.
V tom případě budete kromě
velké zásoby žetonků potřebovat
ještě další pomůcky:
Textilní váčky na žetonky,
které budou podepsané nebo
jinak označené. Váčky si děti
mohou vyrobit samy, nebo
o to požádejte někoho z vašeho okolí, kdo je dostatečně
manuálně zručný. Pokud není
jisté, že děti váčky neztratí
nebo nebudou zapomínat
doma, je jistější ukládat je
mezi schůzkami na bezpečné
místo mimo dosah dětí.
Obchůdek – krabice, ve které
máte mnoho věcí o různé
hodnotě. V klubovně vyvěste

ceník, aby děti věděly, že
např. za jeden žetonek dostanou bonbón nebo žvýkačku,
za dva žetonky sladkou
tyčinku, za tři žetonky sáček
bonbónů, za deset žetonků
pexeso apod.
Misijní projekt – ten má za
cíl povzbudit děti k dobročinnosti. Vyhlásíte sbírku na
předem určený účel např.
podporu služby Dětské misie
. V průběhu roku dětem
misijní projekt připomínejte
tím, že o něm budete mluvit,

inspirace
připravíte nástěnku s informacemi, mapou, fotografiemi apod. Děti mohou na
sbírku přispět svými žetonky,
a proto musíte předem najít
spřízněného dárce (jednotlivce nebo třeba váš sbor), který
ze svých prostředků vymění
žetony ve stanoveném kurzu
– např. 1 žetonek = 20 Kč.
Děti dostanou žetonek
na začátku každého setkání. Můžete děti motivovat
k dochvilnosti a vydávání
žetonků ukončit např. pět minut
po zahájení besídky nebo klubu,
Pokud dítěti žetonek vydrží
do konce setkání, má několik
možností:
• může jej ihned vyměnit za
něco z obchůdku,
• může jej vložit do váčku
a šetřit žetonky na něco
cennějšího z obchůdku, co si
„koupí“ třeba za měsíc,
• může svůj žetonek přidat do
misijní sbírky.
Podle našich zkušeností
jsou děti, které bez dlouhého
přemýšlení celý rok nakupují
v obchůdku, ale najdou se
i takové, které celý rok žetonky
shromažďují a na konci roku je
všechny dají do sbírky. Většinou
se ale naučí dodržovat základní
pravidla chování, protože se
brzy přesvědčí, že při jejich
porušování mají na rozdíl od
ostatních svůj váček prázdný.
Varianta rozdávání žetonků
Když rozdáváte žetonky na
začátku a děti nemají kapsu,
mohou je v průběhu programu, zejména při zpěvu, hrách
a dalších pohybových aktivitách, někam odložit nebo
ztratit. Variantou proto je
rozdat žetonky před biblickou

lekcí, protože při ní je pozornost
dětí nejdůležitější. Po lekci pak
můžete žetonky sesbírat nebo
vložit do váčků podle toho,
zda budete děti odměňovat jen
v rámci jednoho setkání nebo
máte dlouhodobější motivační
hru.
Motivace se smajlíkem
Můžete také vyzkoušet
motivaci celé skupiny dětí, při
které nepotřebujete žetonky,
ale smajlíka, který má zároveň
usměvavou a zamračenou tvář
podle toho, jak ji natočíte. Smajlíka umístěte na dobře viditelné
místo tak, že děti vidí usměvavou tvář. Vysvětlete dětem

pravidla. V případě, že tvář
zůstane usměvavá až do konce
setkání, všechny děti dostanou
odměnu. V průběhu setkání
nebo jen biblické lekce můžete
děti dvakrát napomenout, při
třetím vážném kázeňském
prohřešku otočíte smajlíka tak,
že se mračí, a to znamená, že na
konci setkání nikdo nedostane
odměnu. Nezřídka se stává, že
po druhém napomenutí si děti
dávají velký pozor, protože vědí,
že na jejich nevhodné chování
doplatí i všechny ostatní děti.
Máte-li své odzkoušené způsoby motivace dětí, napište nám.
Rádi je uveřejníme.
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pozvánka

Prázdninový tréninkový kurz
Dětské misie v Rumunsku

Pracujete s dětmi ve svém
sboru nebo misijně? Nebo vás
Bůh k této práci volá a připravuje? Leží vám na srdci
duchovní potřeby dětí v České
republice? Chtěli byste strávit
delší čas v zahraničí, získat
znalosti, dovednosti a rozvinout
vaše obdarování? Možná je tato
nabídka právě pro vás.

Course). Kurz bude zahájen
v neděli 10. 6. 2018 a slavnostní
ukončení je plánováno na pátek
31. 8. 2018.
Institut poskytne studentům
z několika evropských zemí
specializovaný a prakticky
zaměřený výcvik pro službu
dětem ukončený certifikátem.
Na Institutu vyučuje mezinárodní tým lektorů, kteří jsou
obdarovaní pro vyučování,
dlouhodobě slouží mezi dětmi
a jejich život je pro studenty
dobrým svědectvím. Výuka
probíhá v angličtině, ale dobrá
znalost anglického jazyka není
nutná. V případě potřeby je
možné studentům z České
republiky poskytnout překladatele do češtiny nebo slovenštiny.

věroučných zásad (na webu
DM)
• základní biblické poznatky
a určitá praxe v evangelizační
práci
• doporučení národního ředitele Dětské misie v ČR

Ve školícím centru CEF
v rumunském Sibiu se i v letošním roce uskuteční tříměsíční
tréninkový kurz pro pracovníky s dětmi s názvem „Vzdělávací a výcvikový institut“
(Children’s Ministry Leadership

Podmínky přijetí:
• znovuzrozený věřící, který
se snaží žít křesťanským životem
• souhlas s Vyznáním víry
Dětské misie a Ochranou

http://www.detskamisie.
cz/pro-ucitele-a-sbory/
vzdelavaci-institut/
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Pokud vás tato nabídka
zaujala, kontaktujte národního
ředitele DM, ing. Zbyška Šikulu
telefonicky (731 505 939) nebo
e.mailem (sikula@detskamisie.
cz). Více informací získáte také
na webových stránkách Dětské
misie:

Studenti řekli o kurzu:
• Na mnoha teologických
kurzech jsem se učil teorii,
ale tady jsem se naučil víc převést teorii do praxe, mluvit
s dětmi srozumitelně a motivovat ostatní, aby se do této
služby zapojili.
• Od Boha jsem přijal povolání
pro práci s dětmi, ale kurz CEF
tuto výzvu v mé mysli objasnil.
Navíc mám nyní motivaci,
metody a nástroje k práci.
• Na kurzu jsem se naučil a stále
uplatňoval princip: „Udělej
všechno, co můžeš, a Bůh
udělá zbytek!“

literatura

TÁBOROVÉ PROGRAMY

Nabízíme odzkoušené táborové programy, které obsahují vyučování,
táborové hry a mnoho navazujících aktivit.

MISE: ŽIVOT

300 Kč

NOVINKA

Děti zde budou prožívat v jednotlivých dnech celý lidský život.
Vyučování se opírá o život
Pána Ježíše Krista.
Táborový program obsahuje
jsou příležitostí uspořádat pro
pobytovou i příměstskou
děti z vašeho okolí dětskou
variantu.
párty např:

VELIKONOCE

Další táborové programy:
VÍTEJTE V AUTOŠKOLE – děti se učí správně rozhodovat
pomocí 5 biblických příběhů znázorněných dopravními
značkami. (Marnotratný syn, Žalářník ve Filipis, Bohatý
mládenec, Ananiáš a Safira, Ježíš)
PŘÍCHOD BÍLÉHO BRATRA – děti se seznámí se
skutečnými dějinami asijského kmene Karenů.
VÝSTUP NA VRCHOL – děti poznávají Boha plného lásky
k lidem na základě událostí na 6 biblických vrcholech
(Mórija, Sinaj, Karmel, Golgota, hora Proměnění, Ararat)
ZKOUŠKA ODVAHY – na motivy biblické knihy Daniel.
Děti se učí spoléhat v každé situaci na nejmocnějšího
Krále.
RODINA LIDSKÁ A RODINA BOŽÍ – evangelizační pro
děti, které nemají dobré rodinné zázemí.
HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ – na motivy biblické
knihy Nehemijáš. Děti se učí důvěře v Boha a vzájemné
spolupráci.
HRDINOVÉ VĚKŮ – děti se učí, jak svou víru v Boha
uvádět do praxe na základě životních příběhů postav
z dějin (D. Livingstone, S. Morris, H. Tubman, Patricia
St. John, Joni Eareckson)
ZÁHADA VYŘEŠENA – děti objevují Ježíšovu
neomezenou moc (5 důkazů)
POD EGYPTSKÝM SLUNCEM – na motivy biblické
postavy Josefa. Děti se učí řešit konflikty a také vzájemně
si odpouštět.
HVĚZDA, O NÍŽ SE TI NEZDÁ – na motivy biblické knihy
Ester. Děti se učí brát svou víru vážně a stát se odvážnými.
RYTÍŘI VÍRY – děti se učí poznávat nepřítele a bojovat
s ním s pomocí Boží zbroje (Efezským 6)
INDIÁNSKÉ LÉTO – děti se seznámí s misionáři, kteří nesli
evangelium mezi pohanské kmeny.

NOVÉ STVOŘENÍ
Evangelizační lekce s jednoduchými
obrázky, která
NOVINKA
používá proměnu larvy v motýla
jako ilustraci
proměny našeho
života skrze Ježíše
Krista.

Další
velikonoční lekce a balíčky:
Paní Bílá (o slepičce), Tajemství
velikonočních vajíček, Příběh
jednoho obrazu, Tomáš věří,
Vždy pravda, Lentilková párty
Dvojlekce na CD: Slíbený Spasitel +
Největší příběh

ZDARMA
- ke stažení na webu DM nebo
k dispozici na eshopu DM
SVÁTKY ŽIVOTA – velikonoční
lekce http://www.detskamisie.
cz/literatura/napadyinspirace/
DĚTSKÉ PÍSNĚ http://www.
detskamisie.cz/literatura/pisne/
POZNEJ KRÁLE - brožurka pro
děti k rozdávání http://obchod.
detskamisie.cz/

únor 2018

13

připravujeme / za co se modlit

Jarní kurzy EVD 1
Kurz EVD 1 v Ostravě
26. - 27. 1., 9. - 10. 2.,
23. - 24. 2. 2018
BJB Ostrava
Kurz EVD 1 v Hošťálkové
16. - 17. 2., 2. - 3. 3.,
17. 3. 2018
ČCE Hošťálková u Vsetína
Kurz EVD 1 na Kladně
6. - 7. 4., 20. - 21. 4.,
28. 4. 2018, CB Kladno

Kurz EVD 1
v Trhových Svinech

Další jarní akce
Seminář „Duchovní příprava
táborových vedoucích“
3. 3. 2018
ČCE Kynšperk nad Ohří
LEGO párty v Albrechticích
u Českého Těšína
3. 3. 2018
SCEAV Albrechtice
u Českého Těšína
LEGO párty v Neborech
10. 3. 2018
SCEAV Nebory
LEGO párty v Písku
24. 3. 2018
SCEAV Písek u Jablunkova
Velikonoční programy
na školách
21. – 29. 3. 2018
Konference Dětského
odboru CB
28. 4. 2018
CB Praha, Soukenická 15
Konference
„Křesťan za katedrou“
13. - 14. 4. 2018
SCEAV Třinec
Konference Didasko
(služba dětem)
1. - 3. 6. 2018
Kroměříž
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Semináře v Praze
Děti dneška
28. 2. 2018 v 19:00
CB Vinohrady, Římská 43
Speciﬁka práce
s romskými dětmi
28. 3. 2018
Příměstské tábory
25. 4. 2018
Děti a internet
23. 5. 2018
Pastorace dětí, které chtějí
přijmout Krista
27. 6. 2018

Připravujeme
podzimní kurzy
EVD 1
Praha
Západní Čechy
Termíny a místa budeme
upřesňovat. Sledujte naše
webové stránky.

podpořte nás

SPOLEČNĚ S VÁMI VE SLUŽBĚ DĚTEM
v roce 2017
PŘÍJMY

2 535 810 Kč

VÝDAJE

2 470 484 Kč

Dary z České republiky . . . . . . . . . 1 843 997 Kč

Mzdy a odvody . . . . . . . . . . 1 600 442 Kč

Dary ze zahraničí . . . . . . . . . . . . . 272 833 Kč

Provozní výdaje. . . . . . . . . . . 161 276 Kč

Ostatní příjmy . . . . . . . . . . . . . . . 418 980 Kč

Ostatní výdaje . . . . . . . . . . . 708 766 Kč

(vzdělávání, literatura, tábory, web. koresp. kurzy…)

(vzdělávání, literatura, tábory, web. koresp. kurzy…)

Děkujeme všem dárcům, kteří se v roce 2017 podíleli na službě Dětské misie v České republice.
Pokud vaše dary v roce 2017 přesáhly 500 Kč a pokud známe Vaší adresu, obdrželi jste od nás
v průběhu měsíce ledna potvrzení o darech a ohlédnutí za uplynulým rokem.

Projekt podpory služby v GRUZII v roce 2017
V loňském roce někteří z vás finančně podpořili službu DM v Gruzii. Celkem jsme přijali
dary ve výši 16 200 Kč. Peníze jsme odeslali z velké části v prosinci a malý zbytek prostředků, které jsme přijali v prosinci, na počátku roku 2018. Poděkování, které jsme po Vánocích z Gruzie obdrželi, jsme otiskli na straně 6.

Koho můžete podporovat v letošním roce
Variabilní symbol . . .Jména pracovníků DM (uvádějte při platbě)

6714 . . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)
8817 . . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413 . . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník pro Novojičínsko, budova v Příboře)
6918 . . . . . . . . . . . . Karin Roiková (místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech)
3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)
9999 . . . . . . . . . . . . obecný dar na Dětskou misii

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky
2000160468/2010
„Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost,
takové oběti se Bohu líbí.“ (Žd 13,16)
únor 2018
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LEGO párty v CB Chrudim
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Vydává zdarma mezinárodní křesťanská
mezidenominační organizace Dětská misie
Adresa: Jičínská 549, 742 58 Příbor
Telefon: 731 505 939
E-mail: centrum@detskamisie.cz
Web: www.detskamisie.cz

Konference
v Komorní
Lhotce

Web pro děti: www.hledejanajdi.cz
IČ: 48805041
Bankovní spojení:
FIO banka: 2000160468/2010
Sazba a tisk: g-koukol.cz

Konference v Praze

